
 

Registration number: 2005/01                                 Registered address: G. Bamboo, Daisy Magu, Male’ 20130 

 ިއުއލާނުު
 

MDP/EC/1027/021 

 
 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 

 
 )ހުކުރު( ދުވަހު  1027 ޖުލައި  12އިންތިޚާބް  ހުސްވެފައިވާ މަގާމްތަކުގެ ގެ ދާއިރާތަކުގެމި ޕާޓީ
 ފައެވެ. ކޮމިޓީން ވަނީނިންމާހާބާއިބެހޭ ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތި
މަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވީމާ 

އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ  މެންބަރުން އެބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް
މިޕާޓީގެ  (މަގާމަށް އެކަނި ރައީސް ދާއިރާ  މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު  00 ދު ފޯމް ހުށަހަޅާނީ )ތާއީ  ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު
އަށް  elections@mdp.org.mvނުވަތަ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ އިންތިޙާބާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ އީމެއިލް   ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް

އިންތިޚާބަށް  ގެ ކުރިން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 24000ދުވަހުގެ  އަންގާރަވާ  1027 ޖޫން 10އީމެއިލް، 
އިން ލިބެން   http://www.mdp.org.mv  މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނާއި ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓް  ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް

  ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
ޖޫން  21) އަދި މި އިންތިހަބުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭނީ  މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ މި 

 ( ގެ ނިޔަލަށް މި ޕާޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ކޮމިޓީން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 1027
 

   ާދއިރާް ަމާޤމްް

   ްޕޮރވްިނސްް ަމިތްުއުތރުް ާނއިުބްަރީއސްް

 A01 ހއްޯހަރުފިށްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީ

 A01 ހއްޯހަރުފިށްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  A01 ހއްޯހަރުފިށްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

  A02 ާދިޢރާް ހއްއަިހަވްނދޫް ާނއިުބްަރީއސްް

 A02 ާދިޢރާް ހއްއަިހަވްނދޫް ެސްކެރަޓރްީ

 A02 ާދިޢރާް ހއްއަިހަވްނދޫް ާނއިބުްެސްކެރަޓީރެގް

 A03 ހއްބާަރްށްާދިޢރާް ާނއިުބްަރީއސްް

 A03 ހއްބާަރްށްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީ

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  A03 ހއްބާަރްށްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

ާދިއރާް ާނއިުބްަރީއސްް  A05 ހއްެކލްާ

ާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ  A05 ހއްެކލްާ

mailto:elections@mdp.org.mv
http://www.mdp.org.mv/
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ާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް  A05 ހއްެކލްާ

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ ާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ  A05 ހއްެކލްާ

  B01  ާދިއރާް ހދްަހިނމާދޫް ާނއިުބްަރީއސްް

 B01  ާދިއރާް ހދްަހިނމާދޫް ެސްކެރަޓރްީ

 B01  ާދިއރާް ހދްަހިނމާދޫް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

 B01  ާދިއރާް ހދްަހިނމާދޫް އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 B02 ާދިއރާް ހދްޮނިޅަވަރމްް ެސްކެރަޓރްީ

 B02 ާދިއރާް ހދްޮނިޅަވަރމްް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  B02 ާދިއރާް ހދްޮނިޅަވަރމްް ަމުއޫލމާތްާ

 B04 ުއުތުރްާދިޢރާް ުކުޅުދްއުފިށހދް ާނއިުބްަރީއސްް

 B04 ުއުތުރްާދިޢރާް ހދްުކުޅުދްއުފިށ ެސްކެރަޓރްީ

 B04 ުއުތުރްާދިޢރާް ހދްުކުޅުދްއުފިށ ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  B04 ުއުތުރްާދިޢރާް ހދްުކުޅުދްއުފިށ ަމުއޫލމާތްާ

 B06 ާދިއރާްހދްަމުކުނޫދް ާނއިުބްަރީއސްް

 B06 ހދްަމުކުނޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 B06 ހދްަމުކުނޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  B06 ހދްަމުކުނޫދްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  C01 ށްަކނޑީިތުމްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

 C02 ށްމަިލްނޫދްާދިޢރާް ާނއިުބްަރީއސްް

 C02 ށްމަިލްނޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީ

 C02 ށްމަިލްނޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  C02 ށްމަިލްނޫދްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

 C04 ށްުފަނޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާރާް  C04 ށްުފަނޫދްާދިޢރާް ާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީްަމުއޫލމާތްާ

 D01 ާދިއރާް ނ.ްެކިދުކުލދޫް ާނއިުބްަރީއސްް

 D01 ާދިއރާް ނ.ްެކިދުކުލދޫް ެސްކެރަޓރްީ

 D01 ާދިއރާް ނ.ްެކިދުކުލދޫް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  D01 ާދިއރާް ނ.ްެކިދުކުލދޫް ަމުއޫލމާތްާ

 D02 ނ.ްަމަނޫދްާދިއރާް ާނއިުބްަރީއސްް

 D02 ނ.ަމަނޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 D02 ނ.ަމަނޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  D02 ނ.ަމަނޫދްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 D04 ންޮހުޅޫދްާދިޢރާް ާނއިުބްަރީއސްް

 D04 ޮހުޅޫދްާދިޢރާްން ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  D04 ންޮހުޅޫދްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

 E02 ރްުއނޫގާފުރްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ
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 E02 ރްުއނޫގާފުރްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  E02 ރްުއނޫގާފުރްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 E04 ާދިއރާް ރްިއނުގަރިއދޫް ެސްކެރަޓރްީ

 E04 ާދިއރާް ރްިއނުގަރިއދޫް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  E04 ާދިއރާް ރްިއނުގަރިއދޫް ަމުއޫލމާތްާ

ްަނއިުބްަރީއސްް ްރްަމުޑްއަވިރްާދިއރާް E04 

 E05 ާދިއރާް ރްަމުޑްއަވިރ ެސްކެރަޓރްީ

 E05 ާދިއރާް ރްަމުޑްއަވިރ ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  E05 ާދިއރާް ރްަމުޑްއަވިރ ަމުއޫލމާތްާ

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  F01 ބްުތޅާޫދްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 F02 ބްޭއަދުފިށްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހް  F02 ބްޭއަދުފިށްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 G01 ާދިޢރާް ޅްހްިނަނަވރުް ާނއިުބްަރީއސްް

 G01 ާދިޢރާް ޅްހްިނަނަވރުް ެސްކެރަޓރްީ

 G01 ާދިޢރާް ޅްހްިނަނަވރުް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  G01 ާދިޢރާް ޅްހްިނަނަވރުް ަމުއޫލމާތްާ

ްެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް ްޅްުކެރްނޫދްާދިއރާް G03 

ްެސްކެރަޓރްީްެބހޭްއިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތކްާަމުއޫލމާތްާ ްޅްުކެރްނޫދްާދިއރާް G03 

 H01 ކްާކިށޫދްާދިޢރާް އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 H02 ކްުތުލްސޫދްާދިޢރާް ާނއިުބްަރީއސްް

 H02 ކްުތުލްސޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީ

 H02 ކްުތުލްސޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  H02 ކްުތުލްސޫދްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

 H03 ކްުގަރިއޫދްާދިއރާް ާނއިުބްަރީއސްް

 H03 ކްުގަރިއޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 H03 ކްުގަރިއޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  H03 ކްުގަރިއޫދްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 U01 އއްަމިތެވިރާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 U01 ަމިތެވިރާދިއރާްއއް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  U01 އއްަމިތެވިރާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

ާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ  U02 އއްޮތްއޑްޫ

ާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް  U02 އއްޮތްއޑްޫ

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ ާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ  U02 އއްޮތްއޑްޫ

 I01 އދްމާިމިގިލްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 I01 އދްމާިމިގިލްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  I01 އދްމާިމިގިލްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ
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 I02 އދްަމިހަބޫދްާދިއރާް ާނއިުބްަރީއސްް

 I02 އދްަމިހަބޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 I02 ަމިހަބޫދްާދިއރާްއދް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  I02 އދްަމިހަބޫދްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 I03 އދްަދނެގިތްާދިއރާް ާނއިުބްަރީއސްް

 I03 އދްަދނެގިތްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 I03 އދްަދނެގިތްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމް  I03 އދްަދނެގިތްާދިއރާް ެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 J01 ވ.ްެފލިޫދްާދިއރާް ާނއިުބްަރީއސްް

 J01 ވ.ްެފލިޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 J01 ވ.ްެފލިޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  J01 ވ.ްެފލިޫދްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 J02 ެކޮޔޫދްދިޢރާްްވ ާނއިުބްަރީއސްް

 J02 ވްެކޮޔޫދްދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީ

 J02 ވްެކޮޔޫދްދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  J02 ވްެކޮޔޫދްދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

 K02 މްުމަލްއްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 K02 މްުމަލްއްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

 K02 މްުމަލްއްާދިއރާް އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 L02 ފްިނަލްނޫދްާދިއރާް ާނއިުބްަރީއސްް

 L02 ފްިނަލްނޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 L02 ފްިނަލްނޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  L02 ފްިނަލްނޫދްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 M01 ދްމޫީދްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  M01 ދްމޫީދްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 N02 ާދިއރާް ތ.ްިތަމަރުފިށ ާނއިުބްަރީއސްް

 N02 ާދިއރާް ތ.ްިތަމަރުފިށ ެސްކެރަޓރްީ

 N02 ާދިއރާް ތ.ްިތަމަރުފިށ ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

 N02 ާދިއރާް ތ.ްިތަމަރުފިށ އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 N03 ތްކިނިބޫދްާދިޢރާް ާނއިުބްަރީއސްް

 N03 ތްކިނިބޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީ

 N03 ތްކިނިބޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  N03 ތްކިނިބޫދްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

 N04 ތްުގަރިއޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  N04 ތްުގަރިއޫދްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

 O01 ލްިއްސޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީ
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 O01 ލްިއްސޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހް  O01 ލްިއްސޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

ްާނއިުބްަރީއސްް ްލްަގްންާދިއރާް O01 

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  O02 ލްަގްންާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 O03 ލްޮފަނޫދްާދިޢރާް ާނއިުބްަރީއސްް

 O03 ލްޮފަނޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީ

 O03 ލްޮފަނޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމް  O03 ލްޮފަނޫދްާދިޢރާް ެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 O04 ލ.ްމާަވްއްާދިއރާް ަރއީސްް

 P02 ގއ.ްާދްނޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  P02 ގއ.ްާދްނޫދްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 P03 ާދިއރާް ގއ.ްެގަމަނުފިށ ާނއިުބްަރީއސްް

 P03 ާދިއރާް ެގަމަނުފިށްގއ. ެސްކެރަޓރްީ

 P03 ާދިއރާް ގއ.ްެގަމަނުފިށ ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  P03 ާދިއރާް ގއ.ްެގަމަނުފިށ ަމުއޫލމާތްާ

 Q02  ާދިއރާް ގދ.ްިތަނޫދްެދުކނުް ާނއިުބްަރީއސްް

 Q02  ާދިއރާް ގދ.ްިތަނޫދްެދުކނުް ެސްކެރަޓރްީ

 Q02  ާދިއރާް ގދ.ްިތަނޫދްެދުކނުް ާނއިބުްެސްކެރަޓީރެގް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  Q02  ާދިއރާް ގދ.ްިތަނޫދްެދުކނުް ަމުއޫލމާތްާ

 Q03 ގދްަމޑަެވިލްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

 Q05 ގދްަގްއޫދްާދިއރާް ާނއިުބްަރީއސްް

 Q05 ގދްަގްއޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

 R01 ުއުތުރްާދިޢރާް ޏްުފަވްއުމަލއްް ެސްކެރަޓރްީ

 R01 ުއުތުރްާދިޢރާް ޏްުފަވްއުމަލއްް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  R01 ުއުތުރްާދިޢރާް ޏްުފަވްއުމަލއްް ަމުއޫލމާތްާ

 R02 ެމުދްާދިއރާް ޏްުފަވްއުމަލއްް ެސްކެރަޓރްީ

 R02 ެމުދްާދިއރާް ުފަވްއުމަލއްްޏް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  R02 ެމުދްާދިއރާް ޏްުފަވްއުމަލއްް ަމުއޫލމާތްާ

 R03 ެދުކުންާދިޢރާް ޏްުފަވްއުމަލއްް ެސްކެރަޓރްީ

 R03 ެދުކުންާދިޢރާް ޏްުފަވްއުމަލއްް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމް  R03 ެދުކުންާދިޢރާް ޏްުފަވްއުމަލއްް ެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 S01 ސްުހުޅޫދްާދިޢރާް ާނއިުބްަރީއސްް

 S01 ސްުހުޅޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީ

 S01 ސްުހުޅޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  S01 ސްުހުޅޫދްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

 S03 ސްަމަރޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް



  

Registration number: 2005/01                                 Registered address: G. Bamboo, Daisy Magu, Male’ 20130 

 

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  S03 ސްަމަރޫދްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

 S06 ާދިއރާް ސްހަިތޫދްެދުކނުް ެސްކެރަޓރްީ

 S06 ާދިއރާް ސްހަިތޫދްެދުކނުް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހް  S06 ާދިއރާް ސްހަިތޫދްެދުކނުް ެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  S07 ސްމޫީދްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

 T02 ާދިއރާް ެމުދްެހްނޭވރުް ާނއިުބްަރީއސްް

 T02 ާދިއރާް ެމުދްެހްނޭވރުް ެސްކެރަޓރްީ

 T02 ާދިއރާް ެމުދްެހްނޭވރުް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

 T02 ާދިއރާް ެމުދްެހްނޭވރުް އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 T04 ާދިއރާް ެހްނޭވުރްުއުތރުް ާނއިުބްަރީއސްް

 T05 ާދިއރާް ަގޮލުޅްުއުތރުް ެސްކެރަޓރްީ

 T05 ާދިއރާް ަގޮލުޅްުއުތރުް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

 T07 ުއުތުރްާދިޢރާް ަމްއަޗްނޮގިޅ ެސްކެރަޓރްީ

 T07 ުއުތުރްާދިޢރާް ަމްއަޗްނޮގިޅ ާނއިބުްެސްކެރަޓީރެގް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  T07 ުއުތުރްާދިޢރާް ަމްއަޗްނޮގިޅ ަމުއޫލމާތްާ

 T10 ާދިޢރާް މާަފްނުންުހަޅނގުް ެސްކެރަޓރްީ

 T10 ާދިޢރާް މާަފްނުންުހަޅނގުް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމް  T10 ާދިޢރާް މާަފްނުންުހަޅނގުް ެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ
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